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Hudba žije nejen na koncertních pódiích a nosičích zvuku. Po sta- menů, především ve vztahu k hudební kultuře Čech a Moravy, by
letí byla uchovávána v různých notačních systémech, žila životem se měl věnovat seriál, který bude tento rok vycházet na stránkách
archiválií a muzejních dokumentů, ztrácela se a znovu objevovala. Harmonie. Bude mít podobu krátkých esejů, jejichž autory buHudba je dochována prostřednictvím dokumentů různé povahy. dou přední čeští, ale i zahraniční muzikologové. Smyslem připraO jejím významu, podobě a osudech dovedou vyprávět i prameny vovaných textů je ukázat, že hudba není jen záležitostí dispozic
nehudební, kupříkladu soupisy majetku, záznamy v městských a schopností interpretů, momentálního posluchačského vkusu či
knihách, klášterní kroniky, dopisy, fotografie či vzpomínky a svě- mediální módy, ale že žije svým zvláštním životem a „tvoří tichou
dectví různého původu. Rozličnými typy a osudy hudebních pra- říši obrazů a svátostí mimo čas“. P. D.

Hudební a literární prameny ke sbírce
Loutna česká (1653) Adama Michny z Otradovic
Petr Daněk | Tereza Daňková
Sbírka třinácti českých písní Adama Václava Michny (1600–1676) nazvaná Loutna
česká patří v současné době k nejznámějším a nejoblíbenějším dokladům domácí
barokní kultury. Vznikla krátce po konci vysilující třicetileté války v měšťanském prostředí Jindřichova Hradce a je dokladem mimořádného talentu jejího autora. Zároveň
je výjimečná v kontextu ostatní dobové české hudební a literární tvorby, protože je to
sbírka s duchovním obsahem, který ale nesměřoval k liturgickému, ale spíše domácímu užití. Znovuobjevena a do hudebního života uvedena byla na začátku 20. století. Po
desetiletí se pak o výklad jejího obsahu
a významu dělili literární a hudební historikové, aby opakovaně zjišťovali, že přes
zdánlivou jednoduchost užité písňové formy
je dílem mistrovským. Diskuse a interpretace byly umocněny tím, že prameny k této
sbírce byly objevovány postupně, na různých místech Čech a v různé kvalitě. Dnes
se zdá, že nalezené a dochované prameny
již vypovídají o Michnově písňovém cyklu
jednoznačně a pro interprety závazně.
Pramen první: dobový opis Matěje Devotyho
Na počátku 20. let minulého století byl ve
sbírkách městského muzea v Pardubicích
nalezen muzikologem Emiliánem Troldou
(1871–1949) pozoruhodný rukopis, který
obsahoval sopránový hlas a texty od písňových částí Michnovy osobité sbírky duchovních písní Loutna česká. Vedle Michnova díla je v pramenu, který obsahuje 35 listů,
zapsán i soubor sentencí a textů různého
původu a určení, které s Loutnou českou
přímo nesouvisejí. Celý rukopis byl zřejmě
převázán s delším časovým odstupem od
vzniku zápisu Loutny a vevázán do lepenkové modré vazby. Jen tak se mohlo stát, že
písně jsou uvedeny částečně zpřeházeně
a až v druhé části pramene, odděleny od titulního listu. Rukopis je přípisem na prvém
listu datován rokem 1666, kdy ho zřejmě
z originálního tisku particella, o kterém budeme hovořit dále, opsal venkovský kantor
Matěj Devoty († 1732), který působil ve vý-

chodních Čechách. Napsán je vcelku úhled- zmíněné prameny Emilián Trolda využil při
ně a dodnes čitelně. Zachycuje melodickou prvé edici Michnovy Loutny české, která vylinku prvého vokálního hlasu a všechny tex- šla v roce 1943 v nakladatelství Františka
tové strofy sbírky. Na dlouhou dobu byl zá- Nováka v Praze. K varhannímu partu ze
kladem pro studium, poznání a výklad toho- strahovského kláštera ještě nutno dodat, že
to významného Michnova díla.
se na dlouhou dobu ztratil. Vzhledem k tomu, že byl opět objeven až po mnoha letech
Pramen druhý: varhanní part, který někdo
(2009) od jeho zpracování Emiliánem Trolostříhal
dou v pozůstalosti zmíněného Romualda
Zřejmě v roce 1927 byl již zmíněný Emilián Perlíka, je možné vyslovit hypotézu, že tento
Trolda upozorněn archivářem a knihovní- drobný tisk roztržitý pan knihovník po jeho
kem strahovského kláštera Romualdem vrácení editorem pouze omylem založil jiPerlíkem (1882–1947) na existenci ano- nam, než kam patřil.
nymního tisku, který nesl označení Organo.
Trolda vcelku jednoznačně pochopil a ná- Pramen třetí: přivázané particello písní
sledně doložil, že se jedná o další pramen Zcela zásadním posunem v interpretaci
k Michnově Loutně české. Tentokrát se jed- Loutny české bylo objevení particella písňonalo o varhanní part k celé sbírce, který ob- vé části sbírky, které v roce 1967 náhodou
sahoval doprovod nejen k písním, ale i k in- nalezl jihlavský muzikolog a sbormistr Bohstrumentálním ritornelům. Tisk neuváděl dan Sroka (* 1932). Pro potřeby jihlavskéani autora, ba ani vydavatele. Určujícími by- ho okresního archivu si vyžádal výtisk Michly na první pohled názvy Michnových písní, novy České mariánské muziky z muzea
které byly uvedeny v záhlaví každé skladby v Soběslavi. Tento exemplář Michnova díla
tohoto varhanního partu. Pramen se skládá byl znám již od konce devatenáctého století,
ze čtyř listů, které byly někým ostříhány či kdy ho soběslavské muzeum získalo. Nikdo
podobným způsobem upraveny. Tímto zása- však zmíněný pramen (a měli ho v ruce
hem byly znehodnoceny začátky a konce i osvědčení muzikologové!) neprostudoval,
některých písní. Patrné ale je, že originální ba ani neprolistoval dosti pozorně, aby zjisvelikost varhanního partu byla původně cca til, že přívažkem mariánské muziky je i do
14,5 x 19 cm, což je rozměr, který byl užit té doby neznámý tisk plné vokální verze
i při tisku dalších Michnových písňových sbí- Michnovy Loutny české. Tisk je tvořen 41
rek Česká mariánská muzika (1647) a Sva- číslovanými stranami, dvěma stranami
toroční muzika (1661). Oba dva doposud předmluvy, titulním listem a závěrečnou
stranou s impresem. Poslední tři listy tisku
jsou poničeny především na svém horním
okraji. Tisk je proveden na papíru s nezřetelným filigránem. Závěrečná strana uvádí,
že dílo bylo „Wytisstěno w Starém Městě
Pražském w Impressy Cysařsko-Akade
mické“ v roce 1653. Tatáž strana je pak
ozdobena maskaronem, s kterým se ještě
setkáme v další kapitolce našeho článku.
Z obsahu pramene je patrné, že písně Loutny české jsou psány pro dva sólové soprány, v případě dvou písní pouze pro jeden
soprán. Doprovázeny byly continuem, které
je v particellu zachyceno generálbasovým
partem.
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Soběslavský pramen byl vydán v podobě
edice a zároveň i ve faksimilové verzi zásluhou Martina Horyny (* 1956) v roce 1984
v Jihočeském nakladatelství v Českých Budějovicích.
Loutna česká se na základě této edice stala
součástí repertoáru řady souborů staré hudby. Přijata byla do programů koncertů profesionálních i amatérských těles a stala se
v celku i ve výběru některých písní jedním
z nejoblíbenějších a nejčastěji provozovaných děl českého baroka. K její oblibě přispěla další osobitá edice Michaela Pospíšila z roku 1998, ve které se autor pokusil
i dokomponovat instrumentální ritornely.
Pramen čtvrtý: založený part houslí
Poslední z dnes známých a odbornou veřejností již reflektovaných hudebních pramenů
k Michnově Loutně ležel zřejmě po staletí
zasunut do svazku vokálně polyfonních děl
z počátku 17. století v historické knihovně
městského muzea ve Slaném. Tento fond
historických tisků vznikl spojením dvou původně klášterních knihoven, které byly uloženy v piaristické slánské koleji a ve fran
tiškánském klášteře ve stejném městě.
Knihovny byly sloučeny po druhé světové
válce. Konvolut vokální polyfonie obsahuje
soubory vícehlasých Magnificat a svázán
byl na počátku 17. století. V pozdější době
se stal součástí františkánské knihovny, což

je patrné z dalších knihovních zásahů, spočívajících především v jednotném a typizovaném označení jednotlivých svazků na
hřbetu každého hlasového sešitu. Pořízeny
byly zcela evidentně knihovníkem františkánské knihovny a zařazeny byly původně
ve slánské klášterní knihovně do oddílu T,
který obsahoval rozmanitá díla různého
původu a určení většinou malých formátů.
Autor těchto řádků (* 1957) prováděl začát-

kem roku 2014 průzkum slánských kláš
terních knihoven a při té příležitosti nalezl
i tento cenný konvolut tří tisků vokálně polyfonních děl s mariánskou tematikou, který
česká muzikologie dosud neznala. V jednom hlasovém sešitě byl založen i malý tisk
označený jako „Violino primo“. Z prvého náhledu bylo patrné, že se jedná o tušený, hledaný a doposud neznámý tisk instrumentálních ritornelů k Michnově Loutně české.
Houslový part, který je tvořen osmi nečíslovanými stranami (čtyřmi listy), byl vytištěn
ve stejné době jako strahovský varhanní
part a particello ze Soběslavi, tedy v roce
1653 v klementinské tiskárně. Patrné je to
z úpravy, která odpovídá varhannímu partu
a z užití stejného maskaronu na závěr skladeb, jaký je otištěn na poslední straně particella. Houslový part má shodný formát
s partem varhanním a byl vytištěn na papíru se zřetelným filigránem, který se však
doposud nepodařilo jednoznačně identifikovat. Obsahuje ritornely k jednotlivým písním
a vstupy v písni č. XI, Den swadební. Začněte, panny, zpíwati.
Jeho nalezení znamenalo přehodnocení celého Michnova písňového cyklu, především
ve smyslu jednoznačného obsazení a vnitřní
provázanosti instrumentálních a vokálně-instrumentálních částí. Ukázalo dále autorovu osobitost a invenčnost při řešení instrumentálních částí písňového cyklu.
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Pramen pátý: literární prameny, které
Michna zřejmě neznal
Michnova Loutna česká byla ještě v 17. století reflektována dalšími osobnostmi tehdejšího hudebního a literárního života. Několik
nápěvů použil kupříkladu Matěj Václav Šteyer (1630–1692), který je uplatnil ve svém
velice rozšířeném a mnohokrát vydávaném Kancionálu českém. Texty Loutny české jsou však natolik specifické, že do barokních kancionálů přebírány nemohly být a ani
nebyly. Zvláštního ohlasu a reflexe se však
dostalo deváté písni Michnova cyklu, dodnes oblíbené skladbě Nebeští kavalérové.
Významný literární historik a editor literární části Michnových děl Antonín Škarka
(1906–1972) zjistil, že tato píseň byla otištěna minimálně třikrát v podobě písňových vytiskla klementinská oficína i part prvních
letáků: v tzv. Písničkách velmi nábožných a druhých houslí a varhanní part celého cykv tiskárně Urbana Goliáše v Praze v roce lu. Zřejmě v partu druhých houslí mohl být
1660, dále pak v Litomyšli bez vročení u tis- otištěn i part třetího smyčcového nástroje,
kaře Jana Arnolta v tisku Písničky velmi ná- který byl užit a je zmíněn v souvislosti s pobožné a konečně roku 1677 v Praze u Dani- slední písní Loutny. Tato zvláštní kombinace
ela Michálka v souboru nazvaném Píseň různých typů pramenů tvořila osobitý celek
nová o nebeských kavalířích. Ve všech přípa- písňového cyklu, který mohl být prokládán
dech však Michnův text doznal řadu změn.
instrumentálními ritornely.
Zmíněné prameny se staly základem nové„Srovnávají se hlasové při zdejší muzice“
ho přepisu a rekonstrukce Michnovy Loutny
aneb Závěr
české, která se dočkala i nové nahrávky
Z dochovaných pramenů je patrné, že v do- souborem Ensemble Inégal v roce 2015 ve
bě vydání se Loutna česká skládala z parti- vydavatelství Nibiru. Houslový part z Vlasticella obsahujícího zpěvní hlasy písní, všech- vědného muzea ve Slaném vyšel jako faksiny textové strofy a hlas bassa continua mile zásluhou Galerie ART Chrudim v listopísňové části. Ve stejné době, jako doplněk, padu roku 2015. Dalším krokem k nové

edici je faksimilové vydání pramenů, které
inicioval Český spolek pro komorní hudbu
při České filharmonii, Východočeské muzeum v Pardubicích, Vlastivědné muzeum ve
Slaném a Nadace pro dějiny kultury ve
střední Evropě. V nakladatelství Koniasch
Latin Press tak koncem roku 2016 vyšla
faksimile tří dosud společně nepublikovaných pramenů k Loutně. Na konci tohoto
snažení by pak měla být nová kritická edice
Loutny české ve smyslu Michnových veršů
napsaných jeho osobitou barokní poetikou
a zhudebněných v Předmluvě celého cyklu:
Však nelze předce mlčeti,
loutnu mou beru v ruce,
nedá mně láska mlčeti,
žene mne k zpěvu prudce.
Doporučená literatura: Zdeňka Tichá (ed.):
Adam Václav Michna z Otradovic. Praha, Melantrich 1976. • Martin Horyna (ed.): Adam
Michna z Otradovic. Loutna česká. České Budějovice, 1984. • Mirek Čejka (ed.): Adam
Michna z Otradovic. Básnické dílo. Texty písní 1647–1661. Praha, NLN 1999. • Jiří Sehnal: Adam Michna z Otradovic – skladatel.
Olomouc, Univerzita Palackého 2013. • Petr
Daněk – Tereza Daňková: Začněte panny zpívati… a hráti aneb Líbezně rozšafná marginálie k ritornelům Michnovy Loutny české,
Musicalia 6, 2014, č. 1–2, s. 137–144. Připraveno ve spolupráci s výzkumným centrem Musica Rudolphina. http://www.bibemus.org/musicarudolphina/
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